
UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ IR ORGANIZAVIMAS 

6. 2020–2021 mokslo metai prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

Ugdymo procesas pradedamas 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai: 

 

Klasė 

Ugdymo procesas Ugdymo proceso 

trukmė dienomis 
Pradžia Pabaiga 

1-4 kl. 2020-09-01 2021-06-08 175 

5-8 kl., I-III kl. 2020-09-01 2021-06-22 185 

IV kl. 2020-09-01 2021-05-21 163 

 

7. Mokiniams skiriamos atostogos: 

Atostogos Prasideda  Baigiasi Ugdomoji veikla 

prasideda 

Rudens 

1-8, I-IV kl. mokiniams 

Spalio 26 d. Spalio 30 d. Lapkričio 2 d. 

Žiemos (Kalėdų) 

1-8, I-IV kl. mokiniams 

Gruodžio 23 d. Sausio 5 d. Sausio 6 d. 

Žiemos 

1-8, I-IV kl. mokiniams 

Vasario 15 d. Vasario 19 d. Vasario 22 d. 

Pavasario (Velykų) 

1-8, I-IV kl. mokiniams 

Balandžio 6 d. Balandžio 9 d. Balandžio 12 d. 

Vasaros 

1-4 kl. mokiniams 

5-8, I-III kl. mokiniams 

IV kl. mokiniams 

 

Birželio 9 d. 

Birželio 23 d. 

Pasibaigus BE sesijai 

 

Rugpjūčio 31 d. 

Rugpjūčio 31 d. 

Rugpjūčio 31 d. 

 

 

8. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario 

(Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į 

artimiausią darbo dieną po atostogų. 

9. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, 

jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena 

įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių. 

10. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų 

mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms 

mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto 

darbai mokykloje ir kt.), gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių ar 

aplinkybių mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis. Ugdymo organizavimo 

gairės esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (20 

priedas). 



 

 

11. Gimnazijoje ugdymo procesas, įgyvendinat ugdymo programas skirstomas: 

Klasės 1-4 5 6 7 8 I II III IV 

 

 

 

Trimestrų 

trukmė 

Pirmas trimestras Pirmas trimestras 

 

2020-09-01 – 2020-11-30 2020-09-01 – 2020-11-30 

Antras trimestras Antras trimestras 

 

2020-12-01 – 2021-03-14 2020-12-01 – 2021-03-14 

Trečias trimestras Trečias trimestras 

2021-

03-15 – 

2021-

06-08 

2021-03-15 – 2021-06-22 2021-03-15 – 2021-06-22 2021-

03-15 – 

2021-

05-21 

 

12. Sprendimai dėl kultūrinei pažintinei veiklai, skirtų dienų 2020-2021 mokslo metais: 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Data Dalyviai Atsakingi 

1. Mokslo ir žinių šventė 2020-09-01 Mokyklos 

bendruomenė 

Klasių vadovai 

2. Kalėdiniai renginiai 2020-12-22 1-8, I-IV kl. 

mokiniai 

 

Klasių vadovai 

     

3. Sveikatingumo diena 2021-04-23 1-8, I-IV kl. 

mokiniai 

Kūno kultūros 

mokytojai, klasių 

vadovai 

4. Kūrybinių projektų 

rengimas ir pristatymas 

2021-05-31 – 2021-06-08 

(7 dienos) 

1-4 kl. 

mokiniai 

Mokytojai 

5. Kūrybinių projektų 

rengimas ir pristatymas 

2021-06-14 –  2021-06-22 

(7 dienos) 

5-8 kl., I-III 

kl. mokiniai 

Mokytojai 

 

12.1 . 7 ugdymo dienos pradinio ugdymo programoje (nuo gegužės 31 d. iki birželio 8 d. ) gimnazijoje 

skiriamos: kūrybinių projektų kūrimui ir pristatymui. 

12.2 . 7 ugdymo dienos (nuo birželio 14 d. iki birželio 22 d. ) gimnazijoje skiriamos kūrybinių projektų 

kūrimui ir pristatymui. 

13 Gimnazija dirba 5 dienas per savaitę. Pamokų pradžia 8.00 val. 

14 Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas pamoka, kurios trukmė 2-8, I-IV gimnazijos 

klasėse 45 minutės, 1 klasėje – 35 minutės. 

15 Pertraukų laikas: 

1 pamoka 8.00-8.45 

Pertrauka 10 min. 

2 pamoka 8.55-9.40 

  

Pertrauka 10 min. 



3 pamoka 9.50-10.35 

1-5 kl. mokinių valgymo laikas  

Pertrauka 20 min. 

4 pamoka 10.55-11.40 

6-8, I-IV gimn. kl. mokinių valgymo laikas  

Pertrauka 20 min. 

5 pamoka 12.00-12.45 

Pertrauka 10 min.  

6 pamoka 12.55-13.40 

Pertrauka 10 min. 

7 pamoka 13.50-14.35 

 
 


